
 

 

Kapitel 11 

 

Børnene fra (…) hører nogen, der 
græder, og møder en cirkusven med 
mange, mange ben. 
 

Forberedelse 

• Billede 11: ”Cirkushesten Hannibal” til ophæng. 

• Bolde, gerne i forskellige størrelser og farver. 

• Evt. spande/kasser til at lege med (se aktivitet). 

 

Snak om, hvad der skete sidst og/eller læs første afsnit. Brug evt. billedet af cirkushesten Hannibal. 

Kan I huske, hvad der skete, sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og alle cirkusvennerne? Børnene mødte 

cirkushesten Hannibal. Hannibal ville slet ikke høre efter! Cirkushesten Hannibal var blevet helt modsat. Når 

den skulle sige ”Goddag!” til børnene fra (…), så sagde den bare ”Farvel!”. Og når cirkushunden spurgte, om 

Hannibal kunne stå stille, så løb Hannibal hurtigt! Men så hjalp børnene fra (…) cirkushesten Hannibal. De 

viste Hannibal, at det også var sjovt at lave det samme – og ikke kun være modsat. (Kan I huske, hvordan I 

viste Hannibal, at det var sjovt at lave det samme?) 

 

Cirkushesten Hannibal var meget glad for, at børnene fra (…) havde hjulpet ham: 

”Hvor var det godt, at I hjalp mig!” sagde cirkushesten Hannibal. 

“Jeg ville kun være modsat! Men så viste I mig, at det var sjovt at lave det samme sammen. Nu vil jeg godt 

være med til at lave julecirkus med mine cirkusvenner!”  

Og så tog cirkushesten Hannibal sin julenissehue på og vrinskede til børnene fra (…). 

“Iiih, hiii, hiiii!” sagde Hannibal. Børnene syntes, det lød sjovt, når Hannibal vrinskede, så børnene fra (…) 

vrinskede tilbage til Hannibal. (Kan I vrinske til Hannibal?) 

Og bagefter sagde børnene fra (…) også farvel til cirkushesten Hannibal. (Kan I også sige farvel til Hannibal?) 

 

Børnene spurgte den lille cirkushund, om den havde flere cirkusvenner: 

”Har du flere cirkusvenner?” spurgte børnene fra (…). 

”Ja,” sagde den lille cirkushund. ”Jeg har to cirkusvenner mere. Én af dem hedder Tue. Vil I gerne sige ’Hej’ 

til Tue?” (Tror I, at børnene gerne vil sige ’Hej’ til Tue?) 

Børnene ville gerne sige ’Hej’ til Tue.  

“Så lad os kalde på Tue,” sagde cirkushunden. Og så råbte alle børnene og cirkushunden på Tue:  

“Kom frem, Tue! Kom frem, Tue!” (Kan I også kalde på Tue?)  

Men der skete ikke noget. Tue kom ikke frem!  

“Det var mærkeligt!” sagde den lille cirkushund. “Måske er Tue blevet væk?!”.  

Så gik alle børnene fra (…) og den lille cirkushund ud for at finde Tue.  

Børnene og den lille cirkushund gik rundt om alle træerne i skoven, og de gik rundt om alle cirkusvognene i 

skoven. De ledte efter Tue over det hele!  

De kiggede op i de høøøje træer. (Kan I også kigge højt op i træerne?) 



 

 

Og de ruskede lidt i grenene og kaldte “Tue! Tue!” (Kan I også ruske lidt i grenen og kalde på Tue?)  

Og de kiggede ned på jorden og ledte efter Tue (Kan I også kigge og lede ned på jorden? Helt ned under 

træerne?) 

Børnene og den lille cirkushund ledte over det hele, men de kunne ikke finde Tue! Så pludselig hørte 

børnene en lyd. (Hvad tror I, de hørte?) 

Børnene hørte én, der græd. 

“Der er én, der græder,” sagde børnene. “Der er én, der skal trøstes”.  

Og lige dér, under en lille busk, lå cirkusvennen Tue. Cirkusvennen Tue var et tusindben. Et lille tusindben 

med mange, mange ben. Og tusindbenet Tue græd. Tusindbenet Tue lå under busken og græd. Og ved 

siden af tusindbenet Tue lå der er en masse bolde. Der var (…) bolde og (…) bolde. (Tal ud fra de bolde I 

bruger: Store bolde/små bolde. Røde bolde, gule bolde mv. og vis boldene undervejs). 

“Hvorfor græder du, Tue?” spurgte den lille cirkushund. 

“Jeg græder, fordi jeg ikke kan kaste og trille med boldene,” sagde Tue og pegede på boldene.  

Tusindbenet Tue havde mange bolde, men Tue kunne ikke kaste eller trille med boldene. Derfor græd Tue. 

Den lille cirkushund spurgte, hvorfor Tue ikke kunne kaste og trille med boldene.  

“Hvorfor kan du ikke kaste og trille med boldene?” spurgte den lille cirkushund. 

“Jeg kan ikke kaste eller trille med boldene, fordi jeg ikke har nogen arme!” sagde tusindbenet Tue.  

“Et tusindben har ingen arme kun mange, mange ben!” Og så begyndte Tue at græde endnu mere!  

“Huuhh-huuh-huuuh” græd tusindbenet Tue. 

Børnene fra (…) synes, at det var synd for Tue. Børnene fra (…) ville gerne hjælpe tusindbenet Tue. Den lille 

cirkushund synes også, at det var synd for Tue. Cirkushunden ville også gerne hjælpe Tue.  

Så fik børnene en rigtig god idé! Tusindbenet Tue kunne jo bruge sine ben til at lege med boldene! 

Tusindbenet Tue havde ingen arme, men den havde mange, mange ben og mange, mange fødder. Og med 

ben og fødder kan man også lege med bolde. Dét synes tusindbenet Tue var en god idé!  

Tusindbenet Tue ville gerne bruge benene og fødderne til at lege med boldene. Men tusindbenet Tue, 

vidste ikke, hvordan man brugte benene og fødderne til at lege med bolde.  

“Jeg ved ikke, hvordan man kan bruge benene og fødderne til at lege med boldene,” sagde tusindbenet 

Tue. 

“Det tror jeg godt, at børnene fra (…) kan vise dig,” sagde den lille cirkushund. 

Og så spurgte cirkushunden børnene fra (…), om de kunne vise tusindbenet Tue, hvordan man kunne bruge 

benene og fødderne til at lege med boldene.  

“Kan I vise tusindbenet Tue, hvordan man kan bruge sine ben og sine fødder til at lege med boldene?” (Kan 

I vise tusindbenet Tue det?)  

  

Aktivitet  
Vis Tue, hvordan man kan lege forskellige lege ved at bruge ben, fødder 

og bolde. I kan fx: 

• Sparke til boldene: Spark til hinanden, spark i mål, spark langt, 

spark hårdt, ram en spand, spark ind i en spand m.v. 

• Sætte jer på numsen og prøve at løfte boldene med fødderne 

eller trille boldene under fodsålerne.  

• Bevæge jer med boldene mellem fødderne eller knæene. Prøv fx 

at hoppe uden at I taber bolden! 

 

 

 



 

 

 

Kapitel 12 

 

Børnene fra (…) møder en cirkusven, 
der har slået halen. 
 

Forberedelse 

• Billede 12: ”Tusindbenet Tue” til ophæng. 

• En madras eller puder til at snurre rundt og slå kolbøtter på. 

 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Brug evt. illustrationen af tusindbenet Tue. 

Sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund mødte børnene tusindbenet Tue. 

Tusindbenet Tue ville gerne kaste og trille med boldene, men Tue havde ingen arme, kun mange, mange 

ben. Et tusindben har nemlig mange, mange ben, men ingen arme. Børnene fra (…) viste tusindbenet Tue en 

masse sjove lege med bolde! Fx … (Indsæt, hvad I lavede med jeres bolde). 

 

Tusindbenet Tue var glad, fordi børnene fra (…) havde hjulpet ham:  

“Hvor var det godt, at I hjalp mig!” sagde tusindbenet Tue.  

“I lærte mig en masse sjove lege med bolde!” Tusindbenet Tue var så glad, at han tog sin julenissehue på. 

“Nu glææææææder jeg mig til at lave julecirkus!” sagde Tue og trampede med alle sine små ben på en 

gang. “Tramp, tramp, tramp!”. Nøj, hvor det larmede! (Kan I også trampe med jeres ben, så det larmer?) 

Så sagde børnene fra (…) farvel til Tue. (”Farvel, Tue!”) 

 

Cirkushunden spurgte, om børnene ville møde den sidste cirkusven? Dét ville børnene gerne!  

“Prøv, om I kan gætte, hvilket slags dyr den næste cirkusven er?” sagde den lille cirkushund.  

“Det er et dyr, der siger “Kykke-li-kyyyyy! Kykke-li-kyyyyy!” (Kan I gætte, hvilket dyr det er?) 

“En hane!” råbte børnene fra (…). 

Den sidste cirkusven var en hane, og nu gik børnene fra (…) og cirkushunden hen for at sige ’Hej’ til 

cirkushanen. 

Men da børnene fra (…) kom hen til hanen cirkusvogn, så de noget meget mærkeligt! Cirkushanen snurrede 

hurtigt rundt og rundt om sig selv og – BUM – så faldt den på numsen lige på sin hale.  

“KYKKE-LI-KYYY!” galede hanen meget højt og surt.  

Så gjorde den det igen! Hanen snurrede rundt og rundt og BUM, så faldt den lige på halen igen.  

“KYKKE-LI-KYYY!” galede hanen igen. Endnu mere surt!  

“Cirkushane!” råbte den lille cirkushund.  

“Stop, stop. Du får ondt i halen!” men cirkushanen rejste sig bare og snurrede om sig selv igen.  

Snurre, snurre, snurre rundt og BUM, så faldt den på halen igen.  

“Hjælp mig,” sagde den lille cirkushund til børnene fra (…). 

“Vi råber til cirkushanen, at den skal stå stille!” Og så råbte børnene så højt de kunne:  

“Cirkushane, stå stille! Cirkushane, stå stille!” (Kan I hjælpe med at råbe?) 

Endelig stoppede cirkushanen med at snurre rundt og stod helt stille. Cirkushanen fortalte, at den øvede sig 

på at lave cirkus. I cirkusset skulle cirkushanen snurre rundt og rundt om sig selv og sige “Kykke-li-kyy!”. 



 

 

Men hver gang cirkushanen prøvede at snurre hurtigt rundt om sig selv, så faldt den. Og nu havde 

cirkushanen fået så ondt i numsen, fordi den hele tiden faldt lige BUM på sin hale. 

Børnene fra (…) syntes, det var synd for cirkushanen, at den hele tiden faldt, og at den havde fået ondt i 

numsen. Børnene fra (…) ville gerne hjælpe cirkushanen. (Hvordan kunne børnene hjælpe cirkushanen?) 

Børnene havde mange gode idéer til, hvordan de kunne hjælpe cirkushanen. Men til sidst sagde den lille 

cirkushund: “Børn, måske kan I vise cirkushanen, hvordan man kan snurre rundt om sig selv uden at falde 

alt for meget? Kan I også vise cirkushanen, hvordan man triller og slår kolbøtter?” (Kan I vise cirkushanen, 

hvordan man kan snurre rundt om sig selv, og hvordan man laver kolbøtter?) 

 

Aktivitet  
Vis cirkushanen, hvordan man kan snurre rundt og rundt om sig selv uden at falde alt for meget. Måske kan 

I gale som en hane imens? Slå kolbøtter eller tril på gulvet eller ned ad ”trillebakker”. Her gælder det bare 

om at have det sjovt og bevæge kroppen omkring de forskellige kropsakser og blive udfordret lidt på 

balancen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kapitel 13 

 

Børnene fra (…) kalder på alle 
cirkusvennerne og laver et flot 
cirkustelt. 
 

Forberedelse 

• Billede 13: ”Cirkushane” til ophæng. 

• Forbered det, I vil bruge til jeres aktivitet (se afsnittet ’Aktivitet’) 

 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Vis evt. billedet af cirkushanen. 

Sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund, mødte de en cirkushane. Den blev ved med 

at snurre rundt og rundt om sig selv, så den faldt lige BUM på numsen og slog sig på halen! Heldigvis kunne 

børnene fra (…) vise cirkushanen, hvordan man kunne snurre rundt om sig selv og (Indsæt, hvordan I legede 

og drejede rundt om jer selv). Og så blev cirkushanen glad igen og faldt ikke mere på numsen.  

 

Cirkushanen var rigtig glad for, at børnene fra (…) havde lært den, hvordan den kunne snurre rundt om sig 

selv uden hele tiden at falde lige på halen. 

“Kykke-li-kyyyy!” galede cirkushanen, fordi den var så glad!  

“Nu vil jeg gerne lave julecirkus!” sagde cirkushanen og tog sin julenissehue på.  

Cirkushanen syntes, at børnene fra (…) var meget søde, fordi de havde lært den at dreje rundt.  

“I må få en gave, fordi I hjalp mig,” sagde cirkushanen. Og så hentede cirkushanen en gave til børnene. 

Børnene var spændte. Hvad mon der var i gaven? (Hvad tror I, der var i gaven fra cirkushanen?) 

Børnene åbnede gaven. Inden i gaven var der… nogle visne blade. 

”Værsgo’,” sagde cirkushanen. ”Dejlige, visne blade!” 

Det var da en mærkelig gave! Hvad skulle børnene bruge visne blade til?  

“Når det er vinter og koldt, så elsker jeg at ligge og putte mig i de visne blade,” sagde cirkushanen.  

“De visne blade er nemlig dejlig varme!”.  

Inde i cirkushanens cirkusvogn kunne børnene se en stor rede fyldt med visne blade. Cirkushanen lagde sig 

op i reden med alle de visne blade. “Mmmmm!” sagde den og puttede sig i reden. Det så dejligt ud.  

Børnene fra (…) tog gaven med de visne blade og vinkede og sagde farvel til cirkushanen: 

”Farvel, cirkushanen. Kykke-li-kyyy!” (Kan I også vinke og sige farvel og kykke-li-kyyy til cirkushanen?) 

 

“Hvor HAR I altså været gode til at hjælpe alle cirkusvennerne!” sagde den lille cirkushund til børnene fra 

(…). “Alle cirkusvennerne er blevet glade! Og nu vil de allesammen godt være med til at lave det store 

julecirkus”. 

Cirkushunden var så glad, så glad og den gøede “vov-vov-vov” og logrede med halen.  

“Kom,” sagde cirkushunden. “Så kalder vi på alle cirkusvennerne, så de kan komme og lave julecirkus!”  

(Kan I huske de cirkusvenner, børnene har mødt?) 

 

Først kaldte børnene på cirkustrolden: “Cirkustrold! Cirkustrold!” (Kald på cirkustrolden) 



 

 

Cirkustrolden kom hen til børnene. Den var stadig lidt farlig, synes børnene, men også sød.  

Så kaldte de på brøleaben Bimse: “Bimse! Bimse!” (Kald på Bimse) 

Og Bimse kom og gav et ordentligt brøl “Uuuarrh!” – den var jo en brøleabe. 

Så kaldte de på den rare gamle cirkusbjørn: “Cirkusbjørn! Cirkusbjørn!” (Kald på cirkusbjørnen) 

Og cirkusbjørnen kom og krammede alle børnene – den elskede jo at kramme. 

Så kaldte de på cirkusklovnen Fjolle: “Fjolle! Fjolle!” (Kald på Fjolle) 

Og så kom cirkusklovnen Fjolle med sin store røde næse. Han hoppede og dansede og fjollede – for han var 

jo en cirkusklovn. 

Så kaldte de på søløven Sigurd: “Sigurd! Sigurd! (Kald på Sigurd) 

Og så kom søløven Sigurd, og den var så glad, at den klappede højt med sine luffer: ”Klap, klap, klap!” 

Så kaldte børnene på cirkushesten Hannibal: “Hannibal! Hannibal! (Kald på Hannibal) 

Og så kom cirkushesten Hannibal løbende hen til dem, mens den sagde “IIIIh-hi-hi! IIIIh-hi-hi!”. 

Så kaldte de på tusindbenet Tue: ”Tue! Tue!” (Kald på Tue) 

Og så kom tusindbenet Tue løbende på alle sine små fødder. “Dut-dut-dut-dut-dut” sagde det, når Tue løb. 

Til sidst kaldte børnene på cirkushanen: “Cirkushane! Cirkushane!” (Kald på cirkushanen) 

Cirkushanen gik langsomt på sine lange ben, mens den galede: “Kykke-li-kyyy! Kykke-li-kyyy!” 

Nu var alle cirkusvennerne der. De havde allesammen julenissehuer på, og de var allesammen klar til at lave 

julecirkus. Men de manglede én ting, før de kunne lave julecirkus.  

Hvad mon de manglede?  

De manglede at have et rigtig flot julecirkustelt, som de kunne lave julecirkus i. 

“Vi må allesammen hjælpe med at lave et flot cirkustelt,” sagde cirkushunden.  

“Vi må finde noget flot julepynt, så cirkusteltet kan blive rigtig flot til det store julecirkus!”  

Dét synes børnene fra (…) og alle cirkusvennerne var en rigtig god idé. De ville gerne hjælpe med at gøre 

cirkusteltet flot.  

“Kom,” sagde cirkushunden. “Så gør vi cirkusteltet flot. Er I klar?” (Er I klar? Kan I hjælpe med at lave 

cirkusteltet rigtig flot?)  

 

Aktivitet  
Vær med til at lave cirkusvennernes cirkustelt rigtig flot. I kan lave pynt til cirkusvennerne, som de kan 

hænge op i deres cirkustelt, eller I kan evt. printe illustrationen af cirkusteltet (billede 14) ud i flere 

eksemplarer og pynte dem. 

 

• Pynt til cirkusvennernes telt: Bestem selv, hvilken slags pynt I vil lave til cirkusvennerne. I kan fx:  

- Gå ud og samle flotte sten, grene, fjer og lignende. Evt. pynte dem hjemme 

- Klippe/klistre noget pynt af karton og diverse pynt 

- Lave trylledejspynt 

• Pynte illustration af cirkustelt (billede 14): Print flere cirkustelte ud og pynt dem, som I synes. I kan 

også printe cirkusteltet ud i A3-format og pynte ét stort cirkustelt, eller lave jeres helt 

eget store cirkustelt, hvis I har et stort karton, papir eller en papirrulle, som I alle kan 

dekorere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 14 

 

Børnene fra (…) ser cirkusvennerne 
lave julecirkus. 
 

Forberedelse 

• Tæppe til at sidde på. Det bliver nævnt i historien. 

• Ting til at lave cirkusnumre (antal afhængig af, hvor mange der laver cirkusnumrene): 

• Noget at balancere med på hovedet fx en ærtepose, pude eller bamse. 

• Bold(e) 

 

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit. Vis evt. billedet af cirkushanen. 

Kan I huske, hvad der skete sidste gang, vi hørte om børnene fra (…) og den lille cirkushund? Børnene kaldte 

på alle cirkusvennerne, så cirkusvennerne kunne lave julecirkus. Børnene havde også hjulpet med at gøre 

cirkusteltet klar til det store julecirkus. De havde (indsæt, hvad I gjorde for at lave cirkusteltet fint). Nu var 

alting klar til det store julecirkus!  

 

Nu var alting klar til det store julecirkus! Alle cirkusvennerne var klar til at lave cirkusting, og alle børnene 

fra (…) var klar til at se cirkus! Børnene sad inde i det store, fine cirkustelt. Der var varmt og hyggeligt i det 

store cirkustelt, og de sad på gulvet på et (indsæt beskrivelse) tæppe. Børnene var meget spændte på at se 

julecirkus! Så startede cirkusset! 

Først skulle der være helt stille. 

”Scchh…” sagde børnene fra (…) til hinanden. ”Scchhh…” (Scchh…) 

Så sagde den lille cirkushund:  

”Alle børn fra (…) velkommen til Cirkus Tumles store Julecirkus!” 

Og så klappede alle børnene højt! (Kan I også klappe højt ad den lille cirkushund?) 

 

Den voksne viser de forskellige cirkusnumre, eller I kan lave dem sammen alle sammen. Her er forslagene 

primært til, hvis I sidder ned i en rundkreds, men tilpas selv og find på, hvis I står op. Der er mange 

muligheder! 

 

• Først kom cirkustrolden og lavede sit cirkusnummer. (Fortæl og vis. Cirkustrolden balancerer med noget på 

hovedet fx en ærtepose, en pude eller en lille bamse. Måske kan den dreje hovedet eller klappe imens?). 

Da cirkustrolden var færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I klappe ad cirkustrolden?)  

• Så kom brøleaben Bimse og lavede sit cirkusnummer. (Fortæl og vis. Brøleaben Bimse laver et 

“boldnummer” med en bold, kast fx bolden op i luften og grib den igen, kast fra hånd til hånd, klap inden 

bolden gribes, tril hen til børnene på skift m.v. Bimse er jo en brøleabe, så han kan godt lide at sige højt 

“Jaaaaa!”, når han griber bolden eller “Hurraaaa! Jubiiii!”). Da brøleaben Bimse var færdig med sit nummer, 

klappede alle børnene! (Kan I klappe ad brøleaben Bimse?) 

• Så kom den rare, gamle cirkusbjørn. (Fortæl og vis. Den rare, gamle cirkusbjørn elsker jo at kramme og 

nusse, så den nulrer sine ører og tæer og måske også alle børnenes?). Da den rare, gamle cirkusbjørn var 

færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I også klappe ad den rare, gamle cirkusbjørn?) 



 

 

• Nu var det cirkusklovnen Fjolles tur til at lave cirkusnummer. (Fortæl og vis. Cirkusklovnen Fjolle fjoller som 

en klovn og siger “min næse den kan blæse BÅÅÅT-BÅÅÅT”, og så trykker den sig selv og børnene på 

næsen). Da cirkusklovnen Fjolle var færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I også klappe ad 

cirkusklovnen Fjolle?) 

• Og så kom cirkussøløven Sigurd. (Fortæl og vis. Søløven Sigurd er lidt træt, så den gaber og strækker sig. 

Den kan også ligge på maven og klappe med sine luffer og måske sige som en søløve?). Da cirkussøløven 

Sigurd var færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I også klappe ad søløven Sigurd?) 

• Så var det cirkushesten Hannibals tur. (Fortæl og vis. Cirkushesten Hannibal var blevet god til at gøre, hvad 

de andre sagde, at den skulle. “Kig op Hannibal,” sagde den lille cirkushund (eller børnene), og så kiggede 

Hannibal op. “Kig ned!” og så kiggede Hannibal ned. “Vrinsk én gang, vrinsk to gange, skrab i jorden osv.”). 

Da cirkushesten Hannibal var færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I også klappe ad 

cirkushesten Hannibal?)  

• Nu kom tusindbenet Tue. (Fortæl og vis. Tusindbenet Tue laver noget med sine fødder og ben. Den kan 

løfte en bold med fødderne, sidde med en bold mellem knæene eller trille fodsålen hen over bolden). Da 

tusindbenet Tue var færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I også klappe ad tusindbenet 

Tue?) 

• Og til det sidste cirkusnummer i det store julecirkus i Cirkus Tumle kom cirkushanen! (Fortæl og vis. 

Cirkushanen galer og snurrer rundt om sig selv, mens den sidder på sin numse – den kan sørme både den 

ene og den anden vej!). Da cirkushanen var færdig med sit nummer, klappede alle børnene! (Kan I også 

klappe ad cirkushanen?)  

 

Nu var det store julecirkus slut. Alle cirkusvennerne havde lavet hver deres cirkusnummer, og børnene fra 

(…) syntes, at det havde været et rigtig flot julecirkus! Børnene syntes, at alle cirkusvennerne havde været 

rigtig gode til at lave cirkusnumre! Børnene fra (…) ville også gerne lave et nummer for alle cirkusvennerne.  

“Vi vil også gerne lave cirkus!” sagde børnene fra (…). Men børnene kunne ikke rigtig lave cirkusnumre. 

Men de kunne noget andet! De kunne nemlig synge en sang for alle cirkusvennerne.  

“Vil I gerne høre os synge en sang?” spurgte børnene fra (…). 

Dét ville cirkusvennerne meget gerne høre, og så satte alle cirkusvennerne sig på gulvet, så børnene fra (…) 

kunne synge en sang for dem.  

 

Aktivitet  
Syng en sang for cirkusvennerne i Cirkus Tumle. Måske en julesang til julecirkusset? Og måske en med 

fagter, der også er sjov at kigge på. Husk at synge højt, så alle cirkusvennerne kan høre jer!  

  



 

 

Kapitel 15 

 

Børnene fra (…) siger farvel til 
cirkusvennerne og får en pose med 
noget i. 
 

Forberedelse 

• Det I vil pynte, og noget at pynte med (se under aktivitet). 

• En pose til at lægge det, der skal pyntes, ned i (se under aktivitet). 

  

Snak om, hvad der skete i går og/eller læs første afsnit.  

Sidste gang vi hørte om børnene fra (…) og cirkusvennerne, så børnene cirkusvennerne lave julecirkus. 

Cirkusvennerne var rigtig gode til at lave cirkusnumre, og børnene fra (…) klappede hver gang, at de havde 

set et cirkusnummer. Da børnene havde set julecirkus, havde de sunget en sang for alle cirkusvennerne. De 

sang (indsæt den sang(e), I sang). Nu skal vi høre, hvordan historien om børnene fra (…) slutter. Er I klar? 

 

Børnene fra (…) havde sunget en sang for cirkusvennerne. Cirkusvennerne syntes, det var en rigtig god 

sang, og de klappede ad børnene. 

”Nøøøj!” sagde cirkusvennerne. ”Sikke en god sang! Hvor er I dygtige!” 

Den lille cirkushund satte sig på numsen foran børnene fra (…). 

“Hvor var det godt, at jeg mødte jer i skoven! I hjalp alle cirkusvennerne, så de blev glade igen, så de kunne 

lave julecirkus. Hvor var det sødt af jer at hjælpe!”.  

Alle cirkusvennerne var glade for, at børnene havde hjulpet dem, og de råbte allesammen højt:  

“Hurraaaa! Hurraaaa! for børnene fra (…)”. 

Så var det tid til, at børnene skulle hjem igen til (…). 

“Lille cirkushund,” sagde børnene. “Nu skal vi altså hjem til (…). Vi skal jo hjem og pynte op til jul”. 

Kan I huske, at børnene fra (…) var taget på tur i skoven, fordi de skulle ud og finde noget, de kunne bruge 

som julepynt? Børnene var taget ud i skoven for at finde flotte sten og grene, som de kunne bruge til 

julepynt. Men så mødte de den lille cirkushund, og de hjalp alle cirkusvennerne, og de så julecirkus. Så 

børnene fra (…) havde slet ikke fundet grene og sten og grankogler i skoven. Og nu skulle de altså hjem.  

”Åh nej!” sagde børnene. ”Vi har jo helt glemt at finde sten og grene og grankogler til (…). Og nu skal vi 

hjem”. 

”Viv il gerne hjælpe jer!” sagde den lille cirkushund.  

”I har været så gode til at hjælpe os. Nu vil vi gerne hjælpe jer! Skal vi hjælpe børnene fra (…) med at samle 

ting i skoven?” 

”Jaaaaa!” råbte alle cirkusvennerne. “Vi går med jer hjem til (…), og så samler vi en masse flotte ting i 

skoven til jer på vejen”. 

  

Og så gik børnene fra (…) og alle cirkusvennerne igennem skoven og hele vejen hjem til (…). (Fortæl om 

vejen hjem fx med bus eller de ting I går forbi på vej til jer).  

Nu var de kommet til (…), og børnene skulle sige farvel til cirkusvennerne. 

“Farvel, cirkustrold!” (Kan I sige farvel til cirkustrolden?) 



 

 

Og cirkustrolden råbte: ”Farvel” og vinkede til børnene. 

”Farvel, brøleaben Bimse!” (Kan I sige farvel til brøleaben Bimse?) 

Bimse brølede “Faaarvel og god jul!”  

“Farvel, gamle rare cirkusbjørn!” (Kan I sige farvel til cirkusbjørnen?) 

“Farvel,” sagde cirkusbjørnen og sendte alle børnene et stort fingerkys. 

“Farvel, cirkusklovnen Fjolle!” (Kan I sige farvel til cirkusklovnene Fjolle?) 

“Farvel,” sagde Fjolle og klemte sig på næsen “BÅÅÅT-BÅÅÅT!” 

”Farvel, cirkussøløven Sigurd!” (Kan I sige farvel til Sigurd?) 

“Farvel,” sagde Sigurd og klappede højt med sine luffer. 

“Farvel, cirkushesten Hannibal!” (Kan I sige farvel til Hannibal?) 

“IIIh-hih-hiii” vrinskede Hannibal og viftede med halen. 

“Farvel, tusindbenet Tue!” (Kan I sige farvel til Tue?) 

“Farvel,” sagde Tue og trampede med alle sine små ben. “Tramp, tramp, tramp!” 

”Farvel, cirkushane!” (Kan I sige farvel til cirkushanen?) 

“Kykke-li-kyyyy!” galede cirkushanen og baskede lidt med vingerne.  

“Og farvel til dig lille, søde cirkushund,” sagde børnene og vinkede til cirkushunden. (Kan I sige farvel og 

vinke til den lille cirkushund?) 

”Farvel alle søde børn fra (…),” sagde den lille cirkushund og gøede et par gange “vov-vov”.  

Så gav cirkushunden børnene en pose med alle de ting, som cirkusvennerne havde samlet i skoven. 

“Værsgo!” sagde cirkushunden. “Nu kan I lave julepynt til (…)”. 

Så vinkede cirkushunden og alle cirkusvennerne til børnene en sidste gang og gik tilbage til deres cirkus 

inde i skoven.  

“Nå,” sagde børnene til hinanden. 

“Hvad mon der er i posen? Det er noget, vi kan bruge til julepynt”.  

“Hvis vi er klar, så kigger vi…” (Er I klar til at kigge? Godt, så kigger vi!)  

 

Aktivitet  
Så skal der laves hyggeligt julepynt til jeres stue. I kan finde noget fra naturen fx sten, grene eller kogler. 

Eller brug evt. grankogleskabelonen (billede 15), som I pynter. Pynt med maling, forskellige farvede bånd, 

piberensere, glanspapir mv. 

Put de ting, I vil pynte, ned i en pose (tingene er det, som cirkusvennerne har fundet i skoven) og åben 

posen i slutningen af historien.  

 

 

 

 

 

Tak, fordi I legede med og rigtig god (tumle)jul! 


